
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

         PROIECT 
 
 

         HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.102/2015 referitoare la actualizarea devizelor generale pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor 

costiere str.Pârâului Craiova” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2016; 
   Având în vedere raportul nr.11276/2016  întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.102/2015 referitoare la actualizarea devizelor generale pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu 
şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 2 lit.e  şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă devizele generale actualizate pentru obiectivul de investiţii 

“Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi 
str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului Craiova”, după cum urmează: 
a) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 

Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului”,  - tronsoanele str.Deceneu şi str.Bariera şi 



  

preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

c) “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George 
Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere str.Pârâului” – tronsonul zona Cimitir Sineasca – 
str.George Enescu,  prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art.2. Se aprobă noii indicatorii pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal 
Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) 
str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului 
Craiova”,  după cum urmează: 

 Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                    8.048,067 mii 
lei 

       din care construcţii+montaj (C+M )                                6.433,248 mii lei  
         cu următoarea desfăşurare: 

a) Tronsonul cuprins între str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea 
izvoarelor costiere din str.Pârâului 

     Valoarea totală (inclusiv TVA)         4.072,050 mii lei 
    din care construcţii montaj (C+M)                               3.605,788 mii lei                                 
     Durata de realizare                                                                    12 luni 
b) Tronsonul cuprins între zona Cimitir Sineasca şi strada George Enescu                  
     Valoarea totală (inclusiv TVA)                                  3.976,017 mii lei 
     din care construcţii montaj (C+M)                             2.827,460 mii lei     
     Durata de realizare                                                                    6 luni 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
           INIŢIATOR,              AVIZAT, 
             PRIMAR,               PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU                Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.11276/21.01.2016                                                                Se aprobă, 

                Primar, 
               Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
pentru  adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  aprobarea 

modificării HCLM Craiova 102 / 26.03.2015 şi aprobarea devizului general actualizat şi a 
indicatorilor tehnico-economici modificaţi pentru obiectivul de investiţii    

 „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia, si  
2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Pârâului” 

  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, cu Hotărârea  102 / 26.03.2015, actualizarea 

devizelor generale pentru  tronsoanele aferente  obiectivului de investiţii   „Amenajare canal Cornitoiu, 
tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia, si  2) Str. Deceneu si Str. Bariera 
Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Pârâului”. 

  Tronsonul  str. Deceneu / str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Pârâului   a fost 
recepţionat cu procesul  verbal  nr. 4694 / 16.06.2015 

 Lucrările  pentru tronsonul  zona Cimitir Sineasca – str. George Enescu fac obiectul  contractului  
151940 / 13.10.2015. 

 În afara cheltuielilor pentru execuţia propriuzisă, valoarea investiţiei cuprinde şi  cheltuielile cu 
studii diverse premergătoare lucrărilor iar ulterior cu  taxe, avize, cote legale derivate din derularea 
lucrărilor.   

  
 Ţinând seama de cheltuielile: 

1 efectuate până la această dată (cele pentru  tronsonul recepţionat, cele pentru studiul de 
fezabilitate al întregului obiectiv, cele pentru achiziţia de terenuri necesare pentru construirea 
obiectivului şi cele pentru avize si acorduri necesare pentru execuţia ultimului tronson) 

2  preconizate conform  contractului  151940 / 13.10.2015,  
3 derivate suplimentar  din derularea investiţiei, (cote legale, taxe, comisioane)   
 
 după actualizarea    devizului general pentru  întreaga lucrare „Amenajare canal Cornitoiu”,  

precum şi a devizelor întocmite pentru tronsoanele componente (“Str. Deceneu / Str. Bariera Valcii, si 
preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului” - efectuat  - respectiv   „Cimitir Sineasca / str. George Enescu” 
- contractat) anexate la prezentul raport, s-a constatat că valoarea investiţiei s-a modificat faţă de cea 
aprobată cu  Hotărârea nr. 102 / 26.03.2015 , a  Consiliul Local al Municipiului  Craiova. 

  
 Conform   HG nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, anexa nr. 4, pct.  A. ”prevederi generale”,  art.5.: ”devizul general 
întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se 
actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: a) la 
data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii…..   d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţie / lucrărilor de intervenţii; 

  
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 

alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, propunem : 

 a) aprobarea devizelor generale actualizate, anexate la prezentul raport,  pentru:  



  

 a1) „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. 
Dacia, si 2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului”   

 a2) „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia, si 
2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului”   - tronsoanele Str. 
Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului” 

 a3) „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia, si 
2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului”  - tronsonul  zona 
cimitir Sineasca – str. George Enescu 

 b) aprobarea noilor indicatori pentru obiectivul „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele 
cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia, si 2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si 
preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului” şi  anume:   

 
Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )     8.048, 067 mii lei  

         Din care: construcţii montaj (C+M)    6.433, 248 mii lei 
cu următoarea desfăşurare:  

tronsonul cuprins intre Str. Deceneu  si  Str. Bariera Valcii  şi  preluarea izvoarelor costiere din Str. 
Paraului 

Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )         4.072, 050  mii lei  
Din care: construcţii montaj (C+M)     3. 605,  788 mii lei 

Durata de realizare: 12  lunI   
tronsonul cuprins intre zona Cimitir Sineasca si  str. George Enescu 

Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )         3.976, 017   mii lei  
Din care: construcţii montaj (C+M)     2. 827, 460  mii lei 

Durata de realizare:  6  lunI  
 
 

 c)  modificarea in mod corespunzator a HCLM Craiova  102 / 26.03.2015 
 

 
 

 
Director executiv, 

Maria Nuţă 
 
 
 
 

Şef  Serviciu,  
Marian  Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Neagoe  Ctin 
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